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  دهیچک
سانس  شند که از قسمت  ا شوند و به    ها ترکیبات روغنی و معطری می با ستخراج می  های مختلف گیاهان ا

شیمیایی و پلی فنلی آن ها، دارای خواص   سیدانی ضد میکروبی و  جهت ترکیبات  در  شند.  می با آنتی اک
روش  به  های با منشددداذ غیایی    علیه تعدادی از باکتری   این مطالعه اثر ضدددد میکروبی اسدددانس شدددوید     

شوید بر روی       براث دایلوشن  میکرو سانس  سیون ا شد. در این مطالعه، حداقل غلظت بازدارندگی امول تعیین 
شترین اثر ضد باکت   میلی گرم بر میلی لیتر تعیین گردید. ۲۲و حداکثر  ۲باکتری های مورد مطالعه  ریایی  بی

 مشاهده گردید.   سودوموناس آئروژینوزابر علیه  آنو کمترین اثر  کلی اشریشیاروی بر آن 

 

  عوامل بیماریزا، اسانس شوید، زمان ماندگاری، اثر ضد میکروبی کلیدی: کلمات

 
 

 . مقدمه و هدف1

 

 ده است.شجامعه  یسالمت عمومبهداشت و در  یموجب نگرانه عوامل بیماریزای باکتریایی ب از مصرف غیاهای آلوده یناش یماریب
 یاهر یاهی،گ یکروبیضدم هاییبترک چون یعیطب یهااستفاده از فرآورده جامعه، سالمت ید کنندهرد تهداکاهش مومنظوربه 

 کنندگان خواهان استفاده ازمصرف د. امروزهغیاهای فرآوری شده باش ماندگاریزمان  افزایشو  عوامل بیماریزامناسب برای کنترل 
 . باشندیم محیطییستدر مواد مناسب به لحاظ ز یبندبسته یزو ن یمیاییش هاییبدون افزودن یعی و سالم،غیاهای طب
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د و روغنی هستن اسانس های طبیعی، از قسمت های مختلف گیاهان جداسازی و استخراج می شوند که ترکیباتی معطر و
شود  ای دیشو .]۹و۷[بر طبق تحقیقات اخیر، خواص ضدمیکروبی، ضد قارچی، ضد انگلی و ضد ویروسی آن ها به اثبات رسیده است

 یداراشوید  رسد.یم متر کیآن به  یکه گاه بلندباشد می کسالهعلفی و ی یاهیگ Anethum graveolens یشبت با نام علم ای
 شود.و در سطح وسیعی در ایران، قفقاز کشت می است انهیم یایو آس ایآس یجنوب غرب یبوده و بوم دیسف و راست یمخروط شهیر
آن  یدرمان باشد. از جمله آثاریم یدانیاکس یآنت تیخاص یاست که دارا یتوکوفرول ی وفنل باتیاز ترک یمنبع غنیک  اهیگ نیا
شاره در مادران باردار ا ریش میزان شیافزا و معده کننده تیاشتهاآور و تقو ادرارآور، ،یضدالتهاب موضع ، ضددرد، تیتوان به خاصیم

ی م Ca،Fe ،Mg ،Mn ،P ،K ،Na ،Zn ، Cuو   A ،B ،Cیها نیتاموی و یچرب ،بریف ،هادراتیکربوه انواع یحاو اهیگ نیا. ]۴[کرد
 یدانیاکس یآنت باتیو ترک ایتغییهو  یدرمان تیخاص ، ارزان متیق آسان، یدسترس ران،یا در اهیگ نیبودن ا یبا توجه به بوم .باشد

 . ]۲[است ییغیا عیدر صنا یصنعت یهادانیاکس یآنتمناسبی برای  نیگزیجا اهیگ نیباال در ا
شاذ ی از باکتریهای بیماریزای با منداسانس شوید بر علیه تعداامولسیون ضد میکروبی بررسی اثربا هدف این مطالعه 

 غیایی انجام گردید. 
 

 روش کار .2

 تهیه ی اسانس .۲.1
 

 شد و تا زمان انجام آزمایش در دمای یخچال نگهداری شد. یداریاز شرکت جوهر طعم شرق مشهد خر دیاسانس شو

 مرک آلمان خریداری شدند.از شرکت  (BHI) های آبگوشت و آگار قلب و مغز، محیط کشت۰۸سورفاکتانت تویین 

 

 آماده سازی اسانس شوید .۲.۲

 مخلوط سپس .شدند مخلوط ۰۸و تویین   DMSO با اسانس متفاوت یهاغلظتجهت تهیه امولسیون اسانس شوید  

 .دقیقه توسط مگنت استیرر هم زده شد ۵به مدت  حاصل

 

 ( BHI) مغز-آبگوشت قلب آماده سازی محیط کشت .۲.۲

 

آگار تهیه شد.  محیط های کشت طبق روش آماده سازی، در  BHIبراث و  BHIمحیط کشت  MBCو  MICبرای تعیین 
)تا  دقیقه ۲آگار، محتویات ارلن به مدت  BHIمیلی لیتری توزیع و به حجم رسانده شدند. برای تهیه ی محیط کشت  ۲۵۸ارلن 

دقیقه استریل  1۵درجه ی سلسیوس به مدت  1۲1دمای زمان جوشیدن( حرارت داده شدند. سپس هر دو محیط در اتوکالو در 
 شدند.

 ی باکتریتهیه .۲.۲



 
 

 
شیا کلی   ی های باکتر شری ستافیلوکوکوس اورئوس ، ا سرئوس   ، ا سیلوس  شیا کلی   ، با شری سالمونال تیفی   ، O157:H7 ا

سیون میکروبی  از  سودوموناس آئروژینوزا و  موریوم شت مواد غیا کلک شک    ییگروه بهدا شکده دامپز س    یدان شگاه فردو شهد    یدان م
  یدرجه ۲۷ یآگار کشت داده شد و در دما   BHI کشت  طیدر مح شگاه یشده در آزما  ینگهدار یباکتر یهیشد. در ابتدا از سو   هیته

 انکوبه شد.  یهواز یساعت در جار ب ۴۰به مدت  وسیسلس

 

   ی سوسپانسیون میکروبیتهیه .۲.۲

 

بدین . دیردگتهیه  فارلند مک مینمعادل  غلظت اسپکتروفوتومتر دستگاهاز هر یک از باکتریهای مورد مطالعه با استفاده 
 و شد لح مقطر آب در یکلن چند شعله، کنار در و لیاستر لوپ توسط سپس. شد ختهیر مقطر آب یمقدار شیآزما یلوله درمنظور 

در این جیب نوری . دیگرد نیینانومتر تع 0۸۸ول موج ط و ۸۰/۸-1/۸ در ینور جیب زانیم سپس. شد کنواختی ورتکس دستگاه با
 ییایرباکت ونیسوسپانس ح،یتلق یغلظت مناسب برا یساز آماده جهتباشد.  یم CFU/mL ۰1۸  ×۵/1  معادلسوسپانسیون میکروبی 

 .شد هیته تریلیلیدر هر م یباکتر 01۸با تعداد 

 

 (Microdilution broth)براث  میکرودایلوشن روش به( MIC) مهارکنندگی غلظت حداقل تعیین .۲.۲
 
با  یاخانه ۹0 تیکروپلیبراث در م BHIکشت  طیدر مح لوشنیدا کروبراثیاز روش م د،یاسانس شو MIC نییتع یبرا

 MIC نییتع ی. برادیگرد هی، تهmg/ml ۲۵/۸  ،۵۸/۸ ،1 ،۲ ،۴ ،۰ ،10 ،۲۲مختلف اسانس از  یهاچاهک ته گرد استفاده شد. غلظت

براث و  BHIکشت  طیمح تریکرولیم 10۸ در هریک از چاهک هابا چاهک ته گرد استفاده شد.  یخانه ا ۹0 تیکروپلیاسانس، از م
، mg/ml  ۲۵۸/۸  ،۵۸/۸ ،1 ،۲ ،۴ ،۰ (مختلف اسانس یاز غلظت ها تریکرولیم ۲۸و  mlCFU 01۸/ زانیم با یباکتر تریلکرویم ۲۸
درجه ی سلسیوس  ۲۷. پلیت در انکوباتور با دمای در نظر گرفته شدمثبت و منفی کنترل برای هر باکتری . دیاضافه گرد( ۲۲، 10

ساعت قرار گرفت. پس از طی زمان انکوباسیون، جهت بررسی رشد و عدم رشد باکتری در مقایسه با گروه های  ۲۴و به مدت 
ساعت  ۲۴افزوده شد و به مدت  (Triphenyltetrazolium) (TTC) ل تترازولیوممیکرولیتر معرف تری فنی ۲۸کنترل، به پلیت ها 

 حداقل عنوان نشد، به باکتری مشاهده رشد گونه هیچ آن در که غلظتی کمترین .]1[درجه ی سلسیوس انکوبه گردید ۲۷در دمای 

 (.1در نظر گرفته شد )شکل   (MIC) بازدارندگی غلظت



 
 

 

 میکرودایلوشن براث روش به ( امولسیون اسانس شویدMICمهارکنندگی) غلظت حداقل تعیین -1شکل 

  (MBC) کشندگی غلظت حداقل تعیین ...۲

 

های حاوی محیط کشت ها هیچگونه رشد باکتری مشاهده نگردید، بر روی پلیتکه در آن MICاز غلظت های باالتر 
BHI  ساعت انکوبه شد. پس از زمان انکوباسیون،  ۲۴ی سلسیوس به مدت درجه ۲۷آگار به روش خطی کشت داده و در دمای

 شود. در نظر گرفته می MBCکمترین غلظت اسانس که در آن باکتری رشد نداشته، به عنوان 

 

 و بحث نتایج. 3

 

روی  بر دیاسانس شو (MBC) یو حداقل غلظت کشندگ (MIC) یحداقل غلظت مهارکنندگ بررسی از حاصل نتایج
 آمده است.  1در جدول های مورد مطالعه یباکتر

 

 . حداقل غلظت مهارکنندگی و کشندگی اسانس شوید علیه تعدادی از پاتوژن های با منشاء مواد غذایی1جدول 

 

MBC(mg/ml) MIC(mg/ml) باکتری 

61 8 Escherichia coli O157:H7 

23 61 Staphylococcus aureus 

8 4 Bacillus cereus 

23 61 Salmonella Typhimurium 

4 3 Escherichia coli 

23 23 Pseudomonas aeruginosa 



 
 

 

محصوالت طبیعی به منظور  کنترل فساد در مواد غیایی بهره مندی از در سال های اخیر، تقاضای مصرف کنندگان برای 
باشند که در مقایسه با ترکیبات دارای خواص ضدمیکروبی مطلوبی می هابرخی ترکیبات همانند اسانس .بسیار افزایش یافته است

از  .]0[دهدباشند که اهمیت و پییرش این ترکیبات را افزایش میایمن بودن برای مصرف کننده می چون ییشیمیایی دارای مزایا
 ۵/۲بسیار باال و حدود  اسانس آن یبازده شود.ها استفاده میبه غیاها و نوشیدنی بخشیدنای برای طعم شوید به طور گسترده

بر طبق این پژوهش، میزان . ]1۸[دتبدیل شوخوب غیایی  یتواند به یک نگهدارندهمی این گیاه بنابراین، اسانس باشد.درصد می
اشته د های قبلی در این حوزه، نتایج مشابهیمهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی حاصل از این گیاه با پژوهش غلظت حداقل

ار رشد که سبب مه استکاروون و لیمونن  ایهمونوترپن ی مختلفی در این گیاه هماننداست که به دلیل وجود ترکیبات مؤثره
 و کردهدهد در ساختار غشا نفوذ ها اجازه میهستند که به آن یها دارای خصوصیات چربی دوستمونوترپن. ]۲[دها می شوباکتری

انس غشاذ را مهار کنند در نتیجه، فعالیت ضد باکتریایی اسساختار های تعبیه شده در در نتیجه سیالیت غشاذ را افزایش داده و آنزیم
 اسانس دانه شویدمیکروبی  اثر ضد در پژوهشی .]۰[های شوید در مطالعه ما می تواند تا حدی با ترکیبات اصلی آن مرتبط باشددانه
از خود  و کلراویبریو   استافیلوکوکوس اورئوساسانس دانه شوید فعالیت خوبی در برابر  پاتوژن مهم غیایی بررسی شدروی دو بر 

ها، یافته بررسی شد که طبق هامیکروارگانیسمروی گروهی از بر  شویدضدمیکروبی اسانس ات اثر، ایدر مطالعه . ]۲[نشان داد

لیتر گرم در میلیمیلی 1۸و  0به مقدار  کلی شریشیاا و  استافیلوکوکوس اورئوس باکتریبرای ( MIC) حداقل غلظت بازدارندگی

 .]۵[بودبه این اسانس   کلی شریشیاای حساسیت نسبتا زیاد باکتری گزارش شد که نشان دهنده
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